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مهرنوش گرکانی- شهروند حقوقی| صدای فریاد 
و جیغ از دیوارهای اتــاق به خانه رخنه می کند. صدای 
فریادهای توهینی که از سمت زن به شوهر و شوهر به زن 
در سکوت ساختمان می پیچد. فریادها و دعواهای شان 
ساعت نمی شناسد؛ ممکن اســت ساعت ٢ نیمه شب 
باشــد یا ٢ بعدازظهر. از میان صــدای فریادهای زن و 
شوهر صدای ناله و گریه کودکی هم شنیده می شود که 
با التماس از پدر و مادرش می خواهد دعوا را تمام کنند. 
صدای شکستن ظرف، پرتاب شدن اشیا و تکان خوردن 
میز و صندلی هم میان صدای فریادها شنیده می شود. 
از میان صداها، صدای شــیون های زن بیش از همه به 
گوش می رسد و با فریاد سعی می کند از خود دفاع کند. 
فریادهایی با مضمون این کــه دیگر نمی خواهد کتک 
بخورد، توهین هایی که به همسرش می کند و می گوید، 
چرا دست روی یک زن بلند می کنی. در آخر هم همیشه 
صدای کوبیده شــدن دری می آید و پس از آن صدای 
شیون های زن که به نظر می رسد در اتاقی زندانی شده 
است و با التماس و گاهی هم با توهین می خواهد که از 

زندان درون خانه اش نجات پیدا کند. 
در این زمان هر کسی به کمک فکر می کند، به این که 
باید راهی باشد تا کودک و مادر را نجات داد. البته که در 
بسیاری از این موارد همسایه ها سعی می کنند تا با یک 
دخالت کمکی به همسایه شان بکنند و فضا را آرام کنند. 
اما کمتر پیش می آید تا همین همسایه ها به اورژانس 
اجتماعی زنگ بزنند و از آنها درخواســت کمک کنند. 
حداقل در این یک مورد که اتفاق نیفتاده است. البته که 
این می تواند بدان معنا باشد که مردم جامعه ما با اورژانس 

اجتماعی و خدماتش آشنایی ندارند. 

اورژانس اجتماعی چیست؟
در هر جامعه ای برای پاســخگویی به نیازهای مردم 
و حل یــا کاهش مشــکالت آنها تمهیداتــی اتخاذ و 
برنامه هایی تدوین و اجرا می شــود. کشور ما نیز از این 
قاعده مستثنی نیســت. گرچه این برنامه ها می تواند 
حسب شــرایط مختلف موجود در کشــورها متفاوت 
باشد اما آن چه مهم اســت این که مسائل و راهکارهای 
مناسب شناخته و اجرا شــوند. یکی از این برنامه ها در 
ایران »برنامــه اورژانس اجتماعی« اســت که حاصل 
فعالیت چندین ساله سازمان بهزیستی کشور در دفتر 
امور آسیب دیدگان اجتماعی است. این برنامه تلفیقی از 
مداخله در بحران، فردی، خانوادگی و اجتماعی )مرکز 
اورژانس اجتماعــی(، خط تلفــن اورژانس اجتماعی 
)1٢3(، تیم سیار اورژانس اجتماعی )خدمات اجتماعی 
ســیار( و پایگاه اورژانس اجتماعی )پایــگاه خدمات 
اجتماعی( که در مرحله نخست با هدف توانمندسازی 
اجتماع محور شود و در سکونت های غیررسمی تدوین 
شده بود، است. در این برنامه ویژگی مهم ارایه خدمات 
اجتماعی یعنی »تخصصی بــودن«، »به موقع بودن« و 
»دردســترس بودن« مدنظر قرار گرفته است تا از این 
طریق ارایه خدمــات اجتماعی به مردم در ســازمان 
بهزیستی کشور محدود به زمان و مکان نشود و رویکرد 
فعال، جایگزین رویکــرد غیرفعال شــود و »اجتماع 
جامعه محوری« در برنامه ها عملیاتی شود. این برنامه 
استفاده بهینه از منابع مادی و معنوی )نیروی انسانی(، 
کاهش دیوان ساالری اداری، تجمع خدمات، هماهنگی 
بین واحدها، جامعیت و فراگیری و... را در پی دارد. این 
برنامه قصد دارد تا مداخله های روانی اجتماعی را قبل 

از مداخله های قضائی و انتظامی و حتــی در کنار این 
مداخله ها جایگزین کند که این مســأله در پیشگیری 
از وقوع جــرم و قضازدایی نیز نقش مهمی ایفا می کند. 
شناسایی آســیب های اجتماعی شایع و درحال شیوع 
به صورت کشوری، منطقه ای و محلی نیز از طریق این 
برنامه صورت خواهد پذیرفت. درواقع این نوع مداخله ها 
تاثیرگذاری تئوری برچسب را به حداقل خواهد رساند 
تا زمینه ای برای توانمند سازی افراد در معرض آسیب 
و آسیب دیده اجتماعی و بازگشت آنها به زندگی سالم 
باشد. اصول اورژانس اجتماعی شامل مواردی از جمله 
کمک به حذف آسیب های اجتماعی، ارایه خدمات با سه 
ویژگی به موقع بودن، دردسترس بودن و تخصصی بودن، 
همکاری درون و برون سازمانی، انجام کار تیمی، رویکرد 
علمی در مداخالت، مسأله یابی به موقع، توانمندسازی 
اجتماعی محور، جامعیت اقدامات و فراهم کردن زمینه 

مشارکت برای مردم و سازمان های مردم نهاد است.
کنترل و کاهــش بحران های فــردی، خانوادگی و 
اجتماعی، جایگزینی مداخالت روانی و اجتماعی به جای 
مداخالت انتظامی و قضائی، پیشگیری از وقوع جرم و 
ارتقای توانمندی افراد در معرض آسیب نیز اهداف این 

طرح عنوان شده است.
 چه کسانی

شامل کمک از اورژانس اجتماعی می شوند
گروه های هدف این برنامه نیز زوجین متقاضی طالق 
و افراد دارای اختالف خانوادگی حــاد، زنان و دختران 
آسیب دیده اجتماعی، کودکان کار و خیابان، همسران 
و کودکان آزار دیده، دختران و پســران فراری از منزل و 
سایر افرادی هستند که به هر دلیل در شرایط بحرانی 

قرار گرفته اند. خدمات تخصصی این برنامه نیز خدمات 
مددکاری، روانشناســی، تربیتی، حقوقی، فرهنگی و 
آموزشی اســت. اما برای اجرای هرچه بهتر این برنامه 
به اطالع رســانی و آگاه ســازی به  آحاد جامعه، ایجاد 
هماهنگی با ســازمان های مرتبط، نظارت مستمر بر 
فعالیت های برنامه، آسیب شناســی و انعکاس به ستاد 
مرکزی سازمان بهزیستی، تهیه بانک اطالعات مراکز و 
موسسات در شهرستان ها، ارایه گزارش از عملکرد برنامه 

به مسئوالن و نظارت و ارزیابی مستمر ضروری است.
کودک آزاری دردناک است

چند  سال پیش از یکی از خیابان های مرکز شهر عبور 
می کردم. مادر و پدری به همراه کودک ٢ یا 3ساله شان 
دقیقا جلویم حرکت می کردند. کودک گریه می کرد و 
در میان صدای هق هق مادرش را صدا می کرد. پدر بعد 
از دقایقی عصبانی شد و دست کودک را با فشار زیادی 
الی دندان هایش قرار داد. گریه کودک شدت گرفت و 
از مادرش طلب کمک می کرد اما مــادر بی توجه بود. 
پدر کودک کوچکش را بارها و بارها مورد ضرب وشــتم 
قرار داد. کودکی معصوم و بی دفاع که دیگر حتی توان 
گریه هم نداشت. خانم مسنی به پدر تذکر داد و در همان 
لحظه با برخورد تند پدر مواجه شد و وقتی پافشاری کرد 
مورد ضرب وشــتم قرار گرفت. مردم دیگر اما بی توجه 
بودند. تا متوجه شــدند که می  خواهم با پلیس تماس 
بگیرم، با سرعت از آن خیابان فرار کردند و هرچه تالش 
کردم نتوانستم متوقف شــان کنم. در برخورد با چنین 
مواردی به نظر می رسد بیشتر همکاری و همیاری مردم 
تاثیرگذار است تا ماموران پلیس یا اورژانس اجتماعی 

بتوانند خود را به محل برسانند.

وظایف و اختیارات اورژانس اجتماعی در مواجهه با موارد اجتماعی چگونه است
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نظام حقوقی ایران به طورکلی ترکیبی از نظام 
حقوقی رومی-ژرمنی )نوشته( و آموزه های شریعت 
اسالم است و مسامحه سایر نویسندگان حقوقی در 
کتاب های خود که نظام حقوقــی ایران را همواره 
جزو نظام های نوشته قرار داده و می دهند، نمی تواند 
این واقعیت را تغییر دهد که مبتنی بر اصول چهارم 
و یکصدوشصت و هفت قانون اساسی، نظام حقوقی 
ایران خود را وامدار و پایدار تعالیم شریعت اسالم 
می داند، به طوری که به قاضی تکلیف کرده در موارد 
سکوت، نقص یا اجمال قوانین موضوعه )نوشته(، 
با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر، 
حکم قضیه را صادر کند. این مجوز همچنین در 
ماده ٢٢0 قانون مجازات اســالمی مصوب 139٢ 
درخصوص حــدودی که در این قانون نام شــان 

نیامده نظیر ارتداد به قاضی داده شده است.
از این رو سخن لغوی نیست اگر گفته شود نظام 
حقوقی ایران از نوع مختلط یا تکثرگراست، یعنی 
ترکیبی از آموزه های غیرشرعی و شرعی، در این 
میان یک ُکنش یار )کاتالیزور( دیگــر نیز در امر 
حکمرانی در طول سالیان گذشته دخیل بوده است 
که به آن »مالحظات« گفته می شود. عنصری که 
در برخی موارد به قدری قــوی عمل می کند که 
حتی نظــام حقوقی و اداری ایران را دســتخوش 

تحول و تغییر قرار می دهد.
یکــی از این نمونه های اخیــر چالش برگزاری 
کنسرت موسیقی اعم از ســنتی و پاپ به صورت 
مختلط و غیرمختلط در برخی شهرهای مذهبی 
اســت. در این نوشتار به بررســی این چالش ها و 

رهیافت های احتمالی پرداخته می شود.
با وجود این که متولی و مســئول اصلی حوزه 
فرهنگ و هنر در ایران، وزارت ارشــاد است و تنها 
این وزارتخانه است که نقش حاکمیتی دارد اما قوه 
قضائیه )دادستانی( و اداره اماکن نیروی انتظامی 
و شــورای تامین در شهرســتان ها و اخیرا برخی 
نمایندگان ولی فقیه ازجملــه نهادها و مقاماتی 
هستند که اجرای برخی کنســرت ها را در برخی 
شهرهای ایران باوجود داشتن تایید وزارت ارشاد 

به چالش کشیده اند.
پرسشی که این نوشتار به دنبال پاسخ دهی به 
آن است این که از نظر معیارهای حکمرانی خوب 
)Good governance( و حاکمیــت قانــون 
)rule of law( چگونه می توان به یک همدلی، 

وفاق و همنوایی در وضع حاضر رسید؟
از نظر قوانین موجود در زمینه برگزاری کنسرت 
و جشن ماده٢0 آیین نامه اماکن عمومی مصوب 
1363 هیأت وزیــران می گوید »برگزاری هر نوع 
مجلس جشن و عروسی، مهمانی، شب نشینی و 
امثال آن یا اجرای هرگونه برنامه هنری و نمایشی 
در اماکن عمومی مســتلزم تایید  محتوای برنامه 
هنری و نمایشی از ســوی وزارت ارشاد اسالمی و 
تحصیل اجازه مخصوص شــهربانی یا کالنتری 
محل ) حداقل 48 ساعت قبل( است. بدیهی  است 
مســئوالن اماکن عمومی مزبور باید ساعت و روز 
تشکیل مراسم و صرفا مشخصات پیشنهاد کننده 
مراســم را با ارایه دو عدد کارت ورود به ســالن به  
مسئوالن ذیربط شهربانی جمهوری اسالمی ایران 

اعالم کنند.«
بیش از 30 ســال از حیات قانونی این آیین نامه 
می گذرد و هیأت وزیران فعلــی در 1395/4/13 
اقدام به اصالح ماده٢0 قبلی و الحاق ســه تبصره 
به آن کرد، به این شــرح که »صدور مجوز اجرای 
برنامه هــای فرهنگــی، هنری ازجملــه اجرای 
صحنه ای موسیقی و تئاتر به عهده وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســت و از جهت بررسی انتظامی 
و ترافیکی به نیروی انتظامی جمهوری اســالمی 
ایران اعالم و نیروی انتظامی موظف اســت ظرف 
10روز نظــر خود را ارایه و نظــم و امنیت محل و 
مراسم را بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه 
و ویژگی مجریان تامین کند. متقاضیان برگزاری 
برنامه های مزبور موظفند حداقل 48 ساعت قبل از 
اجرای برنامه، ساعت و روز تشکیل مراسم و صرفا 
مشخصات پیشنهادکننده مراسم را با ارایه دو عدد 
کارت ورود به محل برگزاری به مسئوالن ذیربط 

نیروی انتظامی اعالم کنند.«
و بنابــر تبصره های الحاقی جدیــد اوال صدور 
مجوز برگزاری جشــنواره های فرهنگی، سنتی و 
هنری که براساس قوانین مربوط برعهده سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری است 

مشمول این ماده خواهد بود، ثانیا عدم ارایه پاسخ 
در مهلت 10روزه مقرر توســط نیروی انتظامی 
به منزله فقدان مشکل انتظامی و ترافیکی است و 
ثالثا اماکن عمومی دارای مجوز برگزاری مجالس 
جشن، عروســی، مهمانی و شب نشینی نیازی به 

اخذ اجازه دیگری از نیروی انتظامی ندارند.
به این ترتیب به نظر می رســد دست کم از نظر 
مقررات موضوع برگزاری کنسرت در همه شهرها 
با ضوابط مقررشــده بالمانع باشــد، البته باید در 
نظر داشــت که ماده٢4 آیین نامه موصوف مقرر 
داشته »در اماکن عمومی ایجاد صداهای ناهنجار، 
ادای الفاظ رکیک و انجام حرکات زشت و اعمالی 
که موجب سلب آسایش دیگران یا ضرر به اموال  
عمومی شــود، ممنوع اســت و صاحبان اماکن 
عمومی مکلفند متخلف را بــه ماموران انتظامی 
معرفی کنند.« از این رو نیروی انتظامی در اجرای 
اقدامات پیشگیرانه از جرم بدیهی است که باید در 
محل برگزاری کنســرت چه قبل از شروع، چه در 

خالل آن و چه در پایان آن حضور داشته باشد.
البته باید در نظر داشت که نیروی انتظامی تنها 
یکی از چالش های احتمالی در برگزاری کنسرت 
در شهرهاست و هنوز دفتر موسیقی وزارت ارشاد 
نتوانســته به عنوان تنها نهــاد حاکمیتی حوزه 
موسیقی جامه عمل بپوشاند و در این راستا با قوه 
قضائیه و شــورای تأمین اســتان ممکن است در 

چالش قرار بگیرد.
اصل 176 قانون اساسی می گوید »       شورایعالی 
امنیت  ملی  به  تناســب  وظایف  خود شــوراهای  
فرعی  از قبیل  شورای  دفاع  و شورای امنیت  کشور 
تشکیل  می دهد. ریاست  هر یک  از شوراهای  فرعی  
با رئیس جمهوری یا یکی  از اعضای شورایعالی است  
که  از طرف  رئیس جمهوری تعیین  می شود. حدود 
اختیارات  و وظایف  شوراهای  فرعی  را قانون  معین  
می کند و تشــکیالت  آنها به  تصویب  شورایعالی 
می رسد. مصوبات  شــورایعالی امنیت  ملی  پس  از 
تایید مقام  رهبری  قابل  اجراســت .« در راستای 
تشکیل شــورای امنیت کشــور، قانون راجع به 
تعیین وظایف و تشکیالت شورای امنیت کشور 
مصوب 136٢ مقرر داشته یکی از وظایف شورای 
امنیت کشــور برقراری ارتباط با شــورای تامین 
استان هاست. در همین راستا ماده5 این قانون یکی 
از وظایف شورای تامین استان ها را تبیین حدود 
وظایف و اختیارات هر یک از ارگان ها و نهادها در 
رابطه با امنیت استان در چارچوب وظایف قانونی 
هر یک از آنها پیش بینی کرده است. در این شورا 
مقاماتی ازجمله استاندار، فرمانده نیروی انتظامی 
و مسئول اطالعات اســتان و دادستان عمومی و 
انقالب حضــور دارند. بحث حفاظت و حراســت 
از شــخصیت ها، اماکن و تاسیســات در شورای 
امنیت و شــوراهای تامین مطرح و بررسی شده و 
به حسب مورد برعهده  نهادها و ارگان های ذیربط 
گذارده می شود. در این قانون درخصوص حضور 
سایر مقامات در شــورای تامین استان صحبتی 
نشده است. لذا به نظر می رســد با توجه به اصل 
57 قانون اساســی موضوع تعیین قوای حاکم در 
جمهوری اسالمی ایران و تاکید بر استقالل آنها از 
یکدیگر و تبیین وظایف و اختیارات خاص  هر یک 
از سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه همچنین ماده5 
قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیالت شورای 
امنیت کشور مصوب 136٢/6/10 که مقرر داشته 
»شورای تامین استان به عنوان عالی ترین مرجع 
امنیتی، وظیفه تامین و حفظ امنیت اســتان را 
دارد« و در بندهای »الــف« و »د« ماده مذکور به 
صراحت موضوع تعیین حدود وظایف و اختیارات 
هر یک از ارگان ها و نهادها در رابطه با امنیت استان 
همچنین در بند »ل« ماده8 قانون یادشده بررسی 
و اتخاذ تصمیم در زمینه پیشــگیری و مقابله با 
اغتشاشات، اعتراضات، بی نظمی ها و فعالیت های 
غیرمجاز در ســطح اســتان تاکید شــده است. 
علی القاعده درخصوص برگزاری کنســرت باید 
به صورت یکنواخت و هماهنگ در همه شهرهای 
ایران عمل شود و لذا شاید شورایعالی امنیت ملی 
که مصوباتش در حکم قانون است، باید درخصوص 
تجویز یــا عدم تجویز برگزاری هر نوع کنســرت 
در ایران مصوبه ای را از مســیر تصویب بگذراند تا 
پراکندگی و افتراق و تشــتت در تصمیم گیری و 
شیوه برخورد در این خصوص پایان پذیرد. هرچند 
شاید ورود شورایعالی امنیت ملی به این مقوله ها 
زیبنده نباشد و مصوبات هیأت وزیران باید همان 
قدرت اجرایی مصوبات شــورای مذکور را نیز 
داشــته باشــد، نه این که در برخورد با برخی 
مالحظات دچار لغزش و تهافــت در عملیات 

اجرایی شود.

ماموران اورژانس اجتماعی ضابط قضائی نیستند

اورژانس اجتماعی حق برخورد فیزیکی ندارد

حسین اسدبیگی
رئیس اورژانس اجتماعی 
کشور

برنامه اورژانس اجتماعی در معاونت اجتماعی 
بهزیستی کشور با شروع به کار مراکز مداخله در 
بحران از  ســال 1378 شــروع به کار کرد. از  سال 
1383 خط ســه رقمی 1٢3 هم بــه آن اضافه 
شد و  ســال 1387 خودروهای خدمات سیار هم 
اضافه شــدند و اورژانس اجتماعی شکل گرفت. 
درحال حاضر تا قبل از پایان  سال تعداد 197 مرکز 

اورژانس اجتماعی در تمام اســتان های کشور و 
٢97خودروی خدمات ســیار وجود داشــت که 
خوشبختانه در  ســال جاری در مجلس شورای 
اسالمی تصویب شــد که در برنامه ششم توسعه 
140 مرکــز دیگر در شــهرهای جمعیت باالی 
50 هزار نفر اضافه شود. از ابتدای  سال تاکنون 60 
مرکز جدید در شهرستان ها افتتاح شده و تا پایان  
سال در تمامی 140 شهرستان با بودجه خوبی که 
از طرف مجلس مصوب شده )100میلیارد تومان 
از محــل هدفمندی یارانه ها( ایــن مراکز افتتاح 
خواهد شــد. گروه های هدف کسانی هستند که 
دچار خشــونت های خانگی مانند کودک آزاری و 

همسرآزاری شدند، کسانی که اقدام به خودکشی 
کردند و همین طور پسران و دخترانی که از منزل 
فرار کردند و تمام افرادی که دچار بحران  با شروع به 
کار مراکز مداخله در بحران های فردی، خانوادگی 
و اجتماعی هستند. مراکز اورژانس اجتماعی حتی 
برای کسانی که به دلیل مشکالت خاص قادر به 
ماندن در منزل در طول شب نیستند، محل اسکان 

در نظر گرفته تا آسیب دیدگان محافظت شوند.
نکته دیگر این کــه اختیارات افــراد اورژانس 
اجتماعی مشخص شده است. ماموران ما ضابط 
اجتماعی یا قضائی نیستند و امکان مورد هجوم 
قرار گرفتن کارشناسان ما از سوی افراد وجود دارد. 

به عنوان نمونه کسی که کودک خود را به گدایی 
وادار کرده یا کودک فروشی یا کودک آزاری انجام 
داده ممکن است با مداخالت اورژانس اجتماعی 
دچار خشم شده و به همکاران ما حمله کند. این 
موضوع چندین بار طی ســال های اخیر به وقوع 
پیوسته و حتی یک مورد در حضور ماموران نیروی 
انتظامی حمله  فیزیکی شــدیدی به همکاری 
که قصد گرفتن بچه با حکم قضائی را داشــت، 
صورت گرفت. با این حال همکاران ما در اورژانس 
اجتماعی طبق رسالتی که بر دوش دارند این مهم 
را انجام خواهند داد و نگرانی ای از بابت آسیب ها 

ندارند.

بهمن کشاورز
 حقوقدان
و وکیل پایه یک دادگستری

اقدامــات مجرمانه که افراد ممکن اســت 
انجام دهند دو نوع اســت تعقیب بعضی نیاز 
به شاکی دارد و تعقیب برخی دیگر می تواند 
بدون اعالم شــاکی و به صــرف آگاهی مقام 
قضائی انجام شــود. در گروه دوم صرف اعالم 
جرم از جانب هر کســی که در جریان وقوع 
آن قرار می گیرد، مرجع قضائی یعنی دادسرا 
را درگیر رسیدگی می کند. البته از این مرحله 
به بعد اعالم کننده جرم نقشی ندارد و دادسرا 
خود به پیگیری کار ادامه می دهد. اســتثنائا 
بعضی از سازمان های مردم نهاد را قانون گذار 
به موجب قانون آیین دادرسی کیفری جدید 
برای دخالت در مواردی از این گونه و پیگیری 

کار مجاز شناخته است. 
بعضی از اقدامات خطرناک و ضداجتماعی 
درخور آن اســت به فوریت و قاطعیت با آنها 
مقابله شــود. ازجمله کــودک آزاری، جرایم 
علیه اشــخاص، به ویژه جرایم علیه بانوان و 
مانند اینها. قانون گــذار در قانون حمایت از 
کودکان و نوجوانــان ضمن این که همه افراد 

زیر 18 سال را مشــمول این قانون قرار داده، 
کودک آزاری را جرم عمومی اعالم کرده است 
که نیازی به شاکی خصوصی ندارد. بنابراین 
هرگاه دیدیم از خانه همسایه صدای گریه و 
فریاد می آید، خواه این صدا مربوط به کودک 
یا خانم یا حتی آقایی باشــد، نباید موضوع را 
نادیده بگیریم، بلکــه باید بالفاصله به پلیس 
110 و شــماره اورژانس اجتماعــی با ذکر 
نشــانی و محل اعالم کنیم. اعالم به اورژانس 
اجتماعی این خاصیت را دارد که اعالم ما ثبت 
و ضبط می شــود و چون پلیس هم می داند 
که چنین تشــکیالت و فرآیندی وجود دارد، 

عکس العمل فوری نشان خواهد داد. 
همچنین اگــر در خیابان و شــارع عام به 
موردی از تعرض و ایراد ضرب نسبت به بچه ها 
و بانــوان برخوردیم، بایــد بالفاصله موضوع 
را به پلیس اطالع دهیــم و در مورد کودکان 
با کمک ســایر رهگذران به ویژه از این که فرد 
مورد ظن بچه را از محــل دور کند و با خود 
ببرد تا آمدن پلیــس جلوگیری کنیم. توجه 
داشته باشــیم که تعبیری که قانون گذار در 
مقام تعریف جرایم مشهود به کار برده تلویحا 
به افــراد عادی نیز اجازه می دهد نســبت به 
دســتگیری افراد متهم به ارتــکاب جرایم 
مشــهود اقدام کنند، البته ایــن کار باید با 

نهایت احتیاط انجام شود. اما در مورد ربودن 
کودکان و بانوان شــاید این احتیاط هم جایز 
نباشد و هر فرد مکلف است آنچه را می تواند 
در قبال مرتکبان این گونه جرایم انجام دهد. 

تشــکیالت اورژانس اجتماعی حق اقدام 
فیزیکی ندارد. حداکثــر کاری که می تواند 
بکند این است که موضوع را به مقامات نظامی 
و انتظامی اطــالع دهد و احیانا در حد حضور 
در محــل آن هم نه در داخــل خانه بلکه در 
خیابان یا حداکثر مثال در قســمت عمومی 
مجتمع آپارتمانی دخالت کند و منتظر اقدام 
پلیس شــود. بدیهی اســت در مواردی که 
بیم خطر بسیار شــدید برای فردی – به ویژه 
کودک یا خانم- وجود داشته و این فرد کمک 
بخواهد دیگر افراد از جمله ماموران اورژانس 
اجتماعی با رعایت ضوابط مربــوط به دفاع 
مشــروع حق دخالت دارند ولی بدیهی است 
که این دخالت ناچار آنها را در معرض شکایات 
بعدی قــرار خواهــد داد. بنابرایــن به نظر 
می رسد بهترین راه توسل به نیروی انتظامی 
و درخواست اقدام سریع است و البته نیروی 

انتظامی نیز باید به فوریت اقدام کند.
خانمــی که در خــارج از کشــور زندگی 
می کنــد برایم تعریــف کرد که مشــغول 
آماده کردن نوه خود برای بردن به اســتخر 

مجموعه ساختمانی بوده که با صدای زنگ 
در مواجه می شــود و چون زبان انگلیســی 
نمی دانسته متوجه آنچه زنگ زننده می گفته 
نمی شــود و در را باز نمی کنــد. بعد از چند 
لحظه با کوبیده شــدن در آپارتمان و بعد از 
باز کردن در با سه پلیس قوی هیکل مواجه 
می شود که از او سراغ حضور بچه در خانه را 
می گیرند. عاقبت مشــخص می شود که روز 
گذشــته به نوه این کودک در کودکســتان 
آموزش گرفتن شــماره 911 را در صورت 
لزوم داده اند. بچــه از روی کنجکاوی بعد از 
گرفتن شــماره و شــنیدن صدای مخاطب 
ترســیده و تلفن را قطع کرده اســت. مرکز 
پلیس از روی شماره بالفاصله آدرس را پیدا 
و اقدام می کند و ظرف چند دقیقه ماموران 
را اعزام کرده اســت. خانم می گفت تا زمانی 
که مطمئن نشدند مشــکلی نیست، نرفتند 
و بعد با بچه صحبت کردنــد و به او آموزش 
دادند. وقتی از پنجره نــگاه کردم دیدم دو 
خودروی پلیس و خودروی آتش نشــانی و 
آمبوالنس حضور دارنــد. گمان می رود هم 
پلیس و هم مردم مــا درخور چنین برخورد 
و اقدامی هســتند. همچنین بــه نظر بنده 
موضوع اســتفاده از اورژانــس اجتماعی در 

مورد حیوان آزاری باید اعمال شود. 


